Provincie
Brabant

Aanwezigen:

Vlaams- Gemeenteraad
Notulen van donderdag, 27 juni 2019

Michel Vander Velpen: Voorzitter;
Stefaan Devos: Burgemeester;
Niels Willems, Griet Vandewijngaerden, Kristof Mollu: Schepenen;
Annita Vandebroeck: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst;
André Alles, Paul Francen, Patrick Vandijck, Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Benny Hermans, Laura Schurmans,
Glenn Blockx, Kim Vandepoel, Véronique Hermans, Koen Veulemans,
Guy Vandebergh: Raadsleden;
Dominique Hayen: Algemeen Directeur

Verontschuldigd: Annita Vandebroeck: Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst
verontschuldigd voor agendapunt 19);
Laura Schurmans: Raadslid verontschuldigd voor agendapunt 19)
Afwezig:

OPENBARE ZITTING
SECRETARIAAT
1) Notulen vorige vergadering.
De notulen van vorige zitting datum van donderdag, 09 mei 2019 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Met betrekking tot volgende paragraaf uit de notulen van 9 mei 2019 wordt een aanpassing
gevraagd: "Besluitend wenst schepen Kristof Mollu te bemerken dat het inderdaad de
bedoeling niet is dat er glas/metaal ligt tussen het steengruis, maar dat hij het ten zeerste
betreurt dat men er drie weken mee wacht om dit te melden; Als de veiligheid in het gedrang
komt, dan had raadslid Betty Geysenbergs onmiddellijk contact moeten opnemen met de
technische dienst."

Betreffende bovenstaande paragraaf uit de notulen zou raadslid Betty Geysenbergs toch willen
bemerken dat zij zeker geen 3 weken op de hoogte was van het feit dat er glas tussen het
steengruis zat, hooguit 3 dagen. Raadslid Betty Geysenbergs meent dat het voormelde iets is
wat schepen Kristof Mollu verkeerdelijk heeft weergegeven in het desbetreffende persartikel.
Raadslid Betty Geysenbergs meent dat schepen Kristof Mollu verkeerdelijk de termijn van 3
weken verwisselde met het feit dat hij zelf op Paasmaandag ter plekke is gaan kijken, hetgeen
een termijn van 3 weken betreft tot aan de gemeenteraad van 9 mei 2019. Raadslid Betty
Geysenbergs wenst besluitend te bemerken dat de termijn van 3 weken inderdaad tijdens de
gemeenteraadszitting van mei werd aangehaald en dat zij er toen niet op heeft gereageerd
maar dat zij schepen Kristof Mollu hierover reeds persoonlijk heeft aangesproken. Zij wil dit
zeker genotuleerd te zien bij de opmerkingen bij de notulen van vorige gemeenteraadszitting.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

FINANCIËN
2) Jaarrekening AGB 2018
De gemeenteraad
Feitelijke context
In het ontwerp van de jaarrekening 2018, kunnen volgende resultaten voor het AGB
Kortenaken gepresenteerd worden:
-

Autofinancieringsmarge = + 47.816 EUR EUR (overschot exploitatie 84.365 EUR –
canon 2018 36.550 EUR)
- Budgettair resultaat van het boekjaar 2018 = + 4.959 EUR
- Resultaat op kasbasis = + 67.708 EUR (budgettair resultaat 2015 + 2016 + 2017 +
2018)
- Resultaat van het boekjaar 2017 = 36.222,78 EUR (boekhoudkundig resultaat inclusief
afschrijvingen)
Er is vanaf boekjaar 2018 geen commissaris-bedrijfsrevisor meer aangesteld.
In bijlage wordt het jaarverslag opgenomen, het beleidsrapport jaarrekening BBC 2018, de
analyse jaarrekening BBC 2018 en de jaarrekening NBB 2018.
Juridisch kader
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn; Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale
rapportering van gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies
en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de statuten van het AGB Kortenaken, zoals goedgekeurd op de Gemeenteraad van
10/09/2013.
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 november 2018 en meer specifiek Art.2. “De
gemeenteraad verleent goedkeuring over het voorstel om geen commissarisopdracht meer uit

te schrijven vanaf controle jaarrekening 2018. De gemeenteraad beslist om de statuten AGB
in die zin aan te passen na de inwerkingtreding van het DLB d.d. 01/01/2019.”
Financiële aspecten
Beschikbaar budget: cf. toelichting
BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad keurt de jaarrekening van het AGB voor 2018 goed.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

3) Jaarrekening Gemeente 2018
De gemeenteraad
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
In het ontwerp van de jaarrekening 2018, kunnen volgende resultaten voor gemeente
Kortenaken gepresenteerd worden:
-

Autofinancieringsmarge = 319.529 EUR (overschot exploitatie – leningsuitgaven)

-

Budgettair resultaat van het boekjaar 2018 = -1.194.016 EUR

-

Resultaat op kasbasis = 4.904.387 EUR (budgettair resultaat gecumuleerd)

-

Resultaat van het boekjaar = - 2.342.182,54 EUR (boekhoudkundig resultaat inclusief
afschrijvingen)

Het bijhorende beleidsdocument ‘Jaarrekening 2018’ geeft verdere toelichting bij het tot stand
komen van deze resultaten. De toelichting zal ter zitting door middel van een presentatie
gebeuren.
Juridisch kader
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van
gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn.

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad gaat over tot vaststelling van de jaarrekening 2018.
goedgekeurd
Burgemeester Stefaan Devos wenst te bemerken dat er bij de opmaak van de
omgevingsanalyses, budgetten en beleidsplannen zeker rekening gehouden zal worden met
de gegevens en besluittrekkingen volgend uit de jaarrekening van de gemeente 2018. Het
weze duidelijk dat er doordacht dient omgegaan te worden met de ter beschikking zijnde
gelden.
De burgemeester Stefaan Devos feliciteert de financieel directeur met de overzichtelijke en
duidelijke toelichting bij de cijfers.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

4) Budgetwijziging gemeente 2019
Betrokkenen
Dossierbeheerder: David Puttevils

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Het budget 2019 bestaat uit het exploitatiebudget, het investeringsbudget en het
liquiditeitenbudget. Het budget 2019 kadert in het financieel meerjarenplan 2014-2019. De
budgetherziening van 2019 betreft een ‘budgetwijziging’ én behoeft een aanpassing aan het
financieel meerjarenplan (apart document).
Een budget of budgetwijziging past immers pas in het financieel meerjarenplan indien:
- de doelstellingennota van het budget voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen
en actieplannen bevat die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen.
Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen of actieplannen;
- het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul
(2.022.223 EUR).
- de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk
aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan, i.c.
2019 (24.689 < 70.001 EUR). Aan deze laatste voorwaarde is dus niet voldaan (de
autofinancieringsmarge daalt met 45.312 EUR).
Wijzigingen exploitatiebudget
De wijzigingen in de boekhoudkundige registratie van sporthal De Vruen en de 2de
pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden werden ook doorgetrokken in het budget
van 2019. Deze wijzigingen werden uitvoerig besproken in de jaarrekening van 2018.
Ontvangsten en uitgaven samengeteld, is er een negatieve wijziging in het saldo op de
exploitatierekening van -145.011 EUR. Dit verschil wordt in de tabel hierna geduid.
De daling van het saldo in de exploitatierekening wordt voor 99.700 EUR gecompenseerd door
het effect van de actieve schuldherschikking en de andere boekingswijze inzake de sporthal
‘De Vruen’.

Oorspronkelijk zou gemeente Kortenaken 679.532 EUR in 2019 afgelost hebben, na de
schuldherschikking is dit 556.990 EUR. De schuldherschikking creëert met andere woorden
een ruimte in de autofinancieringsmarge van 122.542 EUR. De aflossing van de schuld aan
Sport in Vlaanderen (SPV) verhoogt de lasten van het liquiditeitenbudget met 59.392,03 EUR
en de aflossing van het AGB aan gemeente Kortenaken verbetert de liquiditeit met 36.550
EUR. (122.542 – 59.392 + 36.550 EUR = 99.700 EUR).
Hierdoor blijft het effect op de autofinancieringsmarge beperkt tot 45.312 EUR.
Wijzigingen investeringsbudget
Het resultaat op kasbasis verbetert aanzienlijk aangezien de Aquafin werken, ‘Collector
Kersbeek’ niet voor 2020 zullen starten (eerder eind 2020, begin 2021). Na het afsluiten van
boekjaar 2018 werden de resterende saldo’s op lopende investeringskredieten overgedragen
naar het budget van 2019.
Wijzigingen liquiditeitenbudget
In het liquiditeitenbudget wijzigen de uitgaven (daling toe te schrijven aan schuldherschikking,
stijging toe te schrijven aan de aflossing SPV). Aan ontvangstenzijde is er een toename
omwille van de aflossing van de canon AGB, zoals overeengekomen in de
erfpachtovereenkomst tussen gemeente en AGB Kortenaken.
Wat de toegestane leningen betreft, wijzigt er niets aan het budget, doch vermelden we dat
een deel van dit budget reeds besteed werd (15.000 EUR) aan VZW Parochiecentrum Stok
voor de installatie van C.V., gasinleiding en nieuwe ramen in de parochiezaal. Deze lening is
terug te betalen over 15 jaar. Dit besluit werd genomen in de gemeenteraad van 9 oktober
2018, onder voorbehoud van het inschrijven van de nodige kredieten in budget 2019 (wat ook
gebeurd is).
Juridisch kader
Gelet op het decreet lokaal bestuur;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de
nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op het ministerieel besluit van 9 juli 2013 betreffende de digitale rapportering van
gegevens van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de Openbare
Centra voor Maatschappelijk Welzijn;
Gelet op de omzendbrief KB/ABB 2018/2 van 20 juli 2018 betreffende de budgetten en de
éénjarige meerjarenplannen 2019.
Financiële aspecten
Kostprijs: n.v.t.
Beschikbaar budget: n.v.t.
Budgettaire sleutel: n.v.t.

BESLUIT
Art. 1. De gemeenteraad beslist goedkeuring te geven aan budgetwijziging 2019/1 en de
aanpassing van het meerjarenplan.
goedgekeurd
Raadslid Paul Francen wenst terug te blikken naar de legislatuur van 8 jaar geleden waarbij
er toen door Open VLD gesteld werd dat de bouw van de sporthal een financiële kater voor de
gemeente Kortenaken zou opleveren. En volgens raadslid Paul Francen is dit zeker het geval,
te meer omdat de gemeente Kortenaken de sporthal aan de helft van de prijs te duur heeft
gebouwd en dit ingevolge de samenwerking met Sport Vlaanderen en Democo. Raadslid Paul
Francen stelt zich de vraag waarom vroeger werd beslist om de bouw van de sporthal niet in
eigen beheer te laten plaatsvinden. Nu is het de burger die de rekening gepresenteerd krijgt
met de bijdrage van 21 euro per inwoner. Burgemeester Stefaan Devos reageert vooreerst
door te stellen dat destijds verschillende projectontwikkelaars werden geraadpleegd en dat de
samenwerking met Sport Vlaanderen niet de duurste oplossing was. Er was in Kortenaken een
duidelijke vraag naar een sporthal en deze werd op de best mogelijke manier gerealiseerd.
Burgemeester Stefaan Devos meent vervolgens dat er door Open VLD destijds geen andere
noch goedkopere alternatieven werden aangebracht voor de bouw van de sporthal. Bovendien
is het zo dat er extra werd geïnvesteerd in bijkomende infrastructuur in en rondom de sporthal
(cafetaria, berging Bergendal). Raadslid Paul Francen meent dat de sporthal in eigen beheer
diende gebouwd te worden in plaats van in samenwerking met Sport Vlaanderen en Democo,
alsook meent raadslid Paul Francen dat het om een politieke act ging gelet op de toenmalige
verkiezingen die voor de deur stonden. Burgemeester Stefaan Devos ontkent deze laatste
bewering. Schepen Kristof Mollu wenst bovendien te bemerken dat niet alleen de sporthal geld
kost aan de burger, maar dat ook de andere zalen van het gemeenschapscentrum, die wel in
eigen beheer zijn, geld kosten aan de burger en wel meer dan de sporthal. Schepen Kristof
Mollu lijst alle overige zalen met kostprijs aan de burger op. Schepen Vandewijngaerden sluit
aan bij het gegeven dat er veel geld gaat naar infrastructuur voor socio-culturele verenigingen.
De burgemeester Stefaan Devos sluit hierbij aan stellende dat we fier mogen zijn op onze
culturele infrastructuur, maar dat er gewoon teveel zalen zijn. Hij nodigt iedereen uit om de
analyse van de financieel directeur voor al onze zalen te bekijken. Schepen Kristof Mollu geeft
aan dat alle zalen 532 000 euro kosten en deze zijn wel in eigen beheer.
Raadslid Paul Francen merkt nog op dat er 40 000 euro werd uitgegeven voor de omzetting
van gemeente naar AGB (voor de sporthal), terwijl er van bij de aanvang voor een AGB had
gekozen kunnen worden. De burgemeester Stefaan Devos geeft aan dat de schuld die
Kortenaken heeft grotendeels te maken heeft met de financiering van onze infrastructuur.
Raadslid Paul Francen repliceert dat de schuld de voorbije legislatuur wel van 12 mio naar 6
mio is gedaald.
Stemresultaat: 11 stemmen voor (Michel Vander Velpen, Stefaan Devos, Niels Willems,
Griet Vandewijngaerden,
Kristof Mollu,
Annita Vandebroeck,
Benny Hermans,
Laura Schurmans, Kim Vandepoel, Koen Veulemans, Guy Vandebergh), 8 stemmen
onthouding
(André Alles,
Paul Francen,
Patrick Vandijck,
Betty Geysenbergs,
Josette Vanlaer, Patrick Vlayen, Glenn Blockx, Véronique Hermans)

SECRETARIAAT
5) Kennisname jaarrekening OCMW 2018
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op de beslissing van de OCMW-raad van 9 mei 2019 inzake vaststelling van de
jaarrekening en het jaarverslag van 2018 voor het OCMW, samen met de officiële BBCschema’s, doelstellingenrealisatie en andere stukken opgenomen in de inhoudstafel
(waarderingsregels, …)
Overwegende dat het OCMW het boekjaar van 2018 afsluit met een budgettair resultaat van
€ 152 438. De autofinancieringsmarge bedraagt € 169 644. De gemeentelijke bijdrage was €
800 000.
Juridisch kader
Decreet lokaal bestuur dd. 22.12.2017;
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van
de lokale besturen
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrekening van het OCMW over het
boekjaar 2018.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

6)

Aanpassing retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken - dienst
burgerzaken
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo en Lisa Willems

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
Op de gemeenteraad van 20 december 2018 werd het retributiereglement op de afgifte van
administratieve stukken dienst burgerzaken goedgekeurd, later gewijzigd door reglementen
goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2019 (huwelijksvoltrekking) en op 21 februari
2019 (identiteitsbewijs niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar).
Na goedkeuring werd dit retributiereglement naar het Agentschap Binnenlands Bestuur
gestuurd in het kader van het uitoefenen van bestuurlijk toezicht. Olivia Soleme bezorgde ons
volgende opmerkingen bij bovenvermeld reglement:

-

-

-

-

Nieuwe omzendbrief inzake gemeentefiscaliteit: omzendbrief van KB/ABB 2019/02,
schrapping verwijzing naar oude omzendbrief.
In artikel 4 wordt enkel gesproken over retributie, maar voor de duidelijkheid zou beter
vermeld worden dat de eventuele aanmaakkost van FOD Binnenlandse Zaken
inbegrepen is in de prijs;
Voor de afgifte van de elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten
bedraagt de retributie 3 euro, terwijl de retributie voor de afgifte van de biometrische
verblijfstitels voor vreemdelingen van niet-Europese landen 3,80 euro bedraagt.
Overeenkomstig het gelijkheidsbeginsel moet hetzelfde bedrag van de retributie
aangerekend worden. Het totale bedrag (aanmaakkost FOD + gemeentelijke retributie)
kan dus wel verschillend zijn aangezien de aanmaakkost niet dezelfde is, maar het
bedrag van de retributie moet gelijk zijn.
Bij het punt over de voornaamswijziging moet er in een vrijstelling voorzien worden
voor niet-Belgen zonder voornaam. Dit wordt wettelijk zo bepaald.
Het bedrag voor arbeidspresentaties buiten de normale werktijden bedraagt 250 euro.
Het bedrag wordt met andere woorden forfaitair bepaald. Aangezien het om een
retributie gaat, moet het bedrag louter kostendekkend zijn. Het strekt tot de
aanbeveling het bedrag te bepalen zodat het louter kostendekkend is. Dit kan door een
tarief per uur of per half uur vast te stellen en aan te rekenen voor elk begonnen half
uur of uur.
In artikel 5 moet worden bepaald dat de retributie ‘contant’ moet worden betaald en dat
de burger een betalingsbewijs ontvangt.

In bijlage vindt u ter goedkeuring het aangepaste retributiereglement op de afgifte van
administratieve stukken dienst burgerzaken.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het aangepaste ontwerp van
retributiereglement op de afgifte van administratieve stukken – dienst burgerzaken.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

ICT EN COMMUNICATIE
7) Aankoopcentrale Stad Brugge postverwerking 2020-2023
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Sigrid Peeters

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
De Stad Brugge zal een nieuwe overheidsopdracht plaatsen voor het ophalen, frankeren en
distribueren van postzendingen. Zij treden hiervoor op als aankoopcentrale waaraan
Kortenaken desgewenst kan deelnemen. Deze overheidsopdracht heeft volgende kenmerken:

•

Openbare procedure met Europese bekendmaking in de vorm van een
raamovereenkomst waarbij de Stad Brugge optreedt als aankoopcentrale. De
raamovereenkomst vangt aan ten vroegste op 2/1/2020 en loopt ten einde op
31/12/2023.

•

Het stadsbestuur van Brugge past autonoom deze procedure toe zonder gedetailleerde
instructies
van
de
betrokken
aanbestedende
overheden
(deelnemers
aankoopcentrale). Op basis van de raamovereenkomst kan een aanbestedende
overheid zelf een contract afsluiten met de opdrachtnemer voor de verlening van
postdiensten. Een aanbestedende overheid of entiteit die een beroep doet op een
aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te
organiseren.

•

De gunningscriteria zijn de volgende: prijs: 80 punten - globale beoordeling van het
aanbod: 20 punten

De gevormde lijst met geïnteresseerde besturen wordt als bijlage gepubliceerd samen met het
bestek. De aanbestedende overheden/entiteiten vermeld in deze lijst engageren zich om in
het kader van deze overheidsopdracht beroep te doen op de diensten van de opdrachtnemer
omschreven in het bestek. Zij zijn hiertoe echter niet verplicht. Deze lijst is indicatief zonder
enige verbintenis vanwege het stadsbestuur van Brugge en limitatief (entiteiten niet vermeld
in de lijst kunnen geen gebruik maken van deze raamovereenkomst). Nadien toetreden is niet
meer mogelijk.
Na sluiting van deze opdracht met de opdrachtnemer ontvangen de besturen vermeld in de
lijst een mail met het bestek, de offerte van de opdrachtnemer en de brief met sluiting van de
opdracht. Op basis van deze documenten kan Kortenaken beslissen om desgewenst deel te
nemen aan de aankoopcentrale.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Financiële aspecten
Geraamd bedrag op basis van de huidige postverwerking:
Gemeente: € 18.000/jaar
OCMW: € 4.800/jaar
Totaal (2020-2023): € 91.200
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad keurt de deelname aan de aankoopcentrale goed.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

SECRETARIAAT
8) Advies aan de provincie omtrent afrekening brandweerbijdrage 2015.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Stefaan Devos

Feitelijke context
De gemeentelijke brandweerdiensten worden op 1 januari 2015 geïntegreerd in de
hulpverleningszones. De gemeente betaalt sinds 2015 rechtstreeks bijdragen voor
brandweerbescherming aan deze hulpverleningszone.
De gouverneur meldt op 23.10.2015 dat de niet-centrumgemeenten van Vlaams-Brabant nog
brandweerbijdragen verschuldigd zouden zijn voor de bescherming door de
brandweerdiensten van de gewestelijke groepscentra. Volgens de gouverneur gaat het om
kwartaalbijdragen die nog betrekking hebben op het dienstjaar 2014, maar pas geïnd werden
in 2015. De gemeente zou, aldus de gouverneur een bedrag van 219 473,74 euro moeten
betalen, dat in de loop van 2015 zou worden geïnd in 4 kwartaaltranches van 52 500,68 euro.
De gouverneur verduidelijkt bij e-mailbericht dat de brandweerbijdrage 2015 'op basis van de
brandweerkosten van 2014 is' en dat deze bijdrage betrekking heeft op het verleden en los
staat van de bijdragen die vanaf 2015 rechtstreeks aan de hulpverleningszone worden betaald.
De gemeenten Holsbeek, Huldenberg, Glabbeek en Bierbeek stellen meester Stijn Verbist als
raadsman aan om de belangen van de gemeente te verdedigen, via een annulatieberoep bij
de Raad van State tegen het besluit van de gouverneur van 20 maart 2015.
Ingevolge het verweer van deze vier gemeenten beslist de gouverneur om, in afwachting van
definitief uitsluitsel over de betwiste betalingen, slechts 2 kwartaalbijdragen te innen en door
te storten aan de gemeenten met een brandweerkorps, in plaats van de 4 vooropgestelde
kwartaalbijdragen.
Bij de arresten 243.598, 243.599, 243.600 en 243.601 verklaart de Raad van State zich
onbevoegd in het dossier; in het bijzonder oordeelt de Raad wat volgt: "De vaststelling en
inning van de voorlopige bijdragen bedoeld in artikel 10, § 4, 2°, van de wet van 31 december
1963, zijn een zaak van gebonden bevoegdheid. De gouverneur beschikt hieromtrent over
geen enkele discretionaire beoordelingsbevoegdheid – ook niet om uit te maken of de bepaling
al dan niet nog in het dienstjaar 2015 wordt toegepast. Dat laatste probleem betreft de
interpretatie van de temporele draagwijdte van de bepaling. In rechte kan maar één
interpretatie de juiste zijn. Ruimte om de voorkeur aan een andere interpretatie te geven is er
voor de gouverneur niet. Wat die ene juiste interpretatie is, zal eventueel – bij betwisting – door
de bevoegde rechter moeten worden vastgesteld. Met de verplichting voor de gouverneur om
de kwartaaltranches ten laste van verzoekster vast te stellen conform de wettelijk bepaalde
voorwaarden en zonder dat hij daarbij over enige beoordelingsruimte beschikt, correspondeert
in hoofde van verzoekster het subjectief recht op een correcte tenuitvoerlegging van de
verplichting om sommen te betalen die de wet haar ten laste legt. In dit licht komt het geschil
dat verzoekster met haar annulatieberoep bij de Raad van State heeft aangebracht, er in
werkelijkheid en direct op neer dat zij haar subjectief recht gehonoreerd wil zien om niet ten
onrechte op grond van artikel 10 van de wet van 31 december 1963 verplicht te worden tot de
betaling van kwartaaltranches voor het dienstjaar 2015." De Raad van State oordeelde dus
dat de zaak voor de burgerlijke rechter diende te worden gebracht..

Het college stelt meester Stijn Verbist als raadsman aan om de belangen van de gemeente te
verdedigen in dit dossier van de 'dubbele' brandweerbijdragen ten einde voor de rechtbank
van eerste aanleg een procedure te voeren tot terugvordering van de onverschuldigd
ingehouden gelden. Het college betwist immers het verschuldigd zijn van deze
brandweerbijdragen voor het verleden en de inning ervan.
De gouverneur deelt bij brief van 11.04.2019 mee dat hij op korte termijn zal overgaan tot de
inning en verdeling van de resterende 2 kwartaaltranches en de eindafrekening van de
brandweerkosten 2015.
De gouverneur deelt bij brief van 06.05.2019 de eindafrekening van de brandweerkosten 2015
mee. Voor de gemeente Kortenaken luidt de afrekening dat er nog 114 472,39 euro moet
worden betaald, naast de in 2015 reeds geïnde 105 001,36 euro.
In deze brief vraagt de gouverneur aan de gemeenteraad om binnen de 60 dagen advies uit
te brengen, conform artikel 10 van de voornoemde Wet van 31 december 1963 betreffende de
civiele bescherming
Feiten en context
Sedert mei 2015 hebben er zich geen nieuwe feiten voorgedaan, of zijn er geen bewijsstukken
voorgelegd waaruit zou blijken dat de gemeente in 2015 nog bijdragen zou verschuldigd zijn
voor de in 2014 genoten brandweerbescherming. Er zijn geen stavingsstukken voorgelegd,
waaruit zou blijken dat de gemeente sedert de opstart van het 'oude' systeem tot en met 31
december 2014 ooit een jaar brandweerdiensten zou hebben genoten waarvoor niet werd
betaald en waarvoor dus in 2015 nog een inhaalbeweging zou nodig geweest zijn.
Argumentatie
Het bestuur betwist daarom, dat er voor 2015 nog enige brandweerbijdrage verschuldigd zou
zijn en zou moeten geïnd worden, zoals de gouverneur beweert:
•
Het bestuur kan aan de hand van eigen boekhoudkundige stukken aantonen dat er van
bij de opstart van het 'oude' brandweerbijdragesysteem tot en met 31 december 2014 (= einde
van het systeem) jaarlijkse een consistente bijdrage voor de brandweerbescherming werd
betaald.
•
Er zijn door de diensten van de gouverneur geen stavingsstukken voorgelegd, waaruit
zou blijken dat de gemeente sedert de opstart van het 'oude' bijdragesysteem tot en met 31
december 2014 ooit een jaar brandweerdiensten zou hebben genoten waarvoor niet jaarlijks
werd betaald.
•
De beginselen van behoorlijk bestuur, alsook het algemeen belang, verbieden een
gemeente om zichzelf te verarmen, en derhalve om onverschuldigde betalingen uit te voeren.
Zoals hierboven uiteengezet, zou de betaling van de door de gouverneur gevraagde
kwartaalbijdragen echter een dubbele betaling uitmaken en bijgevolg onverschuldigd zijn:
immers werden alle bijdragen reeds eerder betaald.
•
Het bestuur heeft inmiddels een advocaat aangesteld om voor de burgerlijke rechtbank
de dubbele brandweerbijdragen voor 2015 te betwisten.
•
Een ongunstig advies tegen het besluit van de gouverneur van 6 mei 2019, dat het
verschuldigd zijn en de inning van deze brandweerbijdragen bevestigt, is daarom nu de enig
mogelijke houding van de gemeenteraad.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Artikelen 10 en 11 van de Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (BS
16 januari 1964).
Deze wet regelde tot en met 2014 de algemene organisatie van de brandweerdiensten, incl.
de berekening van en de inning van de brandweerbijdragen.
De gemeenteraad moet binnen de 60 dagen advies uitbrengen over de besluiten die de
gouverneur neemt in uitvoering van deze artikelen. Het gunstig advies of de ontstentenis van
advies vanwege de gemeenteraad geldt als akkoord met de opneming van de verschuldigde
som van een rekening welke bij een financiële instelling op naam van de gemeente is geopend.
Bij ongunstig advies van de gemeenteraad, beschikt de gouverneur binnen zestig dagen en
brengt hij zijn beslissingen ter kennis van de gemeenteraad. Wanneer, binnen veertig dagen
na de notificatie, de gemeenteraad weigert of verzuimt deze laatste beslissing op te volgen,
wordt de opneming verricht overeenkomstig artikel 11, derde lid.
Financiële aspecten
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad brengt ongunstig advies uit bij het besluit van 6 mei van de
provinciegouverneur 'brandweerkosten - eindafrekening bijdrage 2015'. De
gemeenteraad betwist het verschuldigd zijn van deze bijdragen en de inning van deze
brandweerbijdragen en meent dat alle onterecht ingehouden of afgehouden gelden
moeten worden gerecupereerd.
Artikel 2. Dit besluit met ongunstig advies wordt overgemaakt aan de provinciegouverneur.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gelast met de verdere uitvoering
van dit besluit.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

9) Goedkeuring statuten adviesraden
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Er wordt verwezen naar de vernieuwde ontwerpen van statuten voor volgende adviesraden:
-

Bibliotheekraad
Jeugdraad
Cultuurraad
Landbouwraad
Loko
Middenstandsraad
Milieuraad
Sportraad
Verkeersraad

Er werd gestreefd naar een uniforme lay-out en gelijklopend kader.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist akkoord met de vernieuwde ontwerpen van statuten voor
bovenvermelde adviesraden.
Artikel 2. De tekst van deze statuten maakt integraal deel uit van deze beslissing.
goedgekeurd
Raadslid Patrick Vandijck bemerkt dat het mogelijks interessanter was geweest om eerst
advies in te winnen bij de adviesraden alvorens de goedkeuring van de nieuwe statuten te
laten goedkeuren door de gemeenteraad. Schepen Kristof Mollu reageert door te stellen dat
we als gemeente voor de installatie van adviesraden de termijn van 6 maanden vanaf de
installatie van het nieuwe bestuur dienen te respecteren. De nieuwe ontwerpen van statuten
zoals vandaag goedgekeurd door de gemeenteraad, dienen inderdaad nog goedgekeurd te
worden door de adviesraden. Indien er grote bemerkingen zouden voortvloeien vanuit de
adviesraden wordt er daar zeker op teruggekomen in een volgende gemeenteraad.
Schepen Kristof Mollu benadrukt dat er geen fundamentele wijzigingen zijn aangebracht aan
de statuten maar dat ze in een nieuw en geuniformiseerd kleedje werden gestoken. Inhoudelijk
werden de diverse statuten op mekaar afgestemd; er werd ook voor gezorgd dat voortaan alle
adviesraden 620 euro werkingsmiddelen krijgen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

10) Kennisname installatie en samenstelling adviesraden
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Dominique Hayen

Bevoegd schepen: Kristof Mollu

Feitelijke context
Gelet op de ontvangen kandidaturen voor de diverse adviesraden;
Dat de afvaardiging van de politieke partijen in middenstandsraad evenwel nog dient te
gebeuren;
Dat volgende kandidaturen werden ontvangen voor de afvaardiging in de middenstandsraad:
o

CD&V: Kristof Mollu

o

Sp.a: Koen Veulemans

o

N-VA: Caroline Torbeys

o

Open VLD: Patrick Vlayen

Dat volgende 19 kandidaturen werden ontvangen voor leden van de middenstandsraad:
-

Adams Nadine
Arnauts Carl
Bullens Luc
Devos Rita
Donders Mario
Droogmans Johan
Haderman Ward
Happaerts Marc
Holsbeek Herman
Pierlet Gunther
Roels Wim
Strouven Luc
Struys Georges
Struys Danny
Vandepoel Jan
Vander Elst Peter
Vanderweyden Ellen
Weckx Katrien
Peeters Sigrid

Dat volgende 22 kandidaturen werden ontvangen voor leden van het LOK:
-

Denil Irina
Theys Jan
Janssens Nele
Hadermann Karel
Nuyts Caroline
Hermans Benny
Lemmens Mia
Vanlaer Josette
Allard Sandra
Vandepoel Kim
Van Hoof Lien
Vandewijngaerden Griet
Loots Marie-Jeanne
Vandewijngaerden Els
Aerts Roel
Raymaekers Sigi
Hendrickx Christine
Petre Yves
Willems Marlies
Kenis Carina
Heusdens Gigi

Dat volgende kandidaturen werden ontvangen voor leden van de cultuurraad (inclusief
werkgroepen GROSK en erfgoed):
Voor de cultuurraad (22 kandidaten):
-

Buttiens Rosette
Adams Nadine
Polleunis Saartje
Cuypers Kelly
Fets Johnny
Jordens Anne
Schuyten Monique
Vandermeulen Patrick
Massart Joke
Vranckx Chris
Struys Danny
Schouters Rita
Kimps Kris
Coomans Jos
Raymaekers Jan
Mertens Bernadette
Alles Roger
Busselen Annie
Vandijck Patrick
Struys Kris
Roosen Omer
Benats Vicky

Voor de werkgroep GROSK (12 kandidaten):
-

Buttiens Rosette
Dumolin Bernard
Debaets Freddy
Fets Johnny
Kaerts Frie
Verhulst Anita
Alles Roger
Pieraerts Gerda
Vandenbergh Guy
Geysenbergs Betty
Creten Wendy
Roosen Omer
Van Schoor Anne
Van Parijs Rita

Voor de werkgroep erfgoed (17 kandidaten):
-

Buedts Eric
Fets Johnny
Vandijck Eric
Haesevoets Lesley
Hanot Joachim
Janssens Ilse
Raymaekers Jan
Vandebergh Guy
Vandermeulen Patrick
Massart Joke
Vranckx Chris
Alles Roger
Arnauts Joris
Busselen Annie
Vandijck Patrick
Struys Kris
Roosen Omer

Dat volgende 14 kandidaturen werden ontvangen voor leden van de bibliotheekraad:
-

Bullens Bea
Siscot Monique
Vandijck Eric
Fets Johnny
Goris Valère
Veulemans Ria
Schuyten Monique
Maris Sophie
Lemmens Mia
Vanmol Inge
Mertens Bernadette
Benats Vicky
Hermans Véronique
Van Hoof Lien

Dat volgende 16 kandidaturen werden ontvangen voor leden van de landbouwraad:
-

Borgugnons Luc
Coddens Geert
Debrier Roland
Hupko Gwenn
Lemmens Greta
Raymaekers Wim
Renders Michel
Schurmans Yvan
Vandebroeck Lien
Vandepoel Luc
Deveux Filip

-

Bullens Bea
Janssens Kris
Van der Velpen Filip
Francen Paul
Thomas Erwin

Dat volgende 20 kandidaturen werden ontvangen voor leden van de milieuraad:
-

Huybrechts Jos
Imbrechts Dolf
Lewylle Guy
Luyckx Daniël
Schouters Rita
Van Hoof Lien
Vandepoel Jarno
Verroken Jan
Alles Roger
Baudewyn Johan
Boeckaerts Frank
Borocs Katja
Cloots Jan
De Venter Werner
Deveux Filip
Vandebroeck Lien
Janssens Kris
Debrier Roland
Vanlaer Josette
Thomas Erwin

Dat volgende 22 kandidaturen werden ontvangen voor leden van de verkeersraad:
-

Alles André
Arnauts Carl
Arnauts Joris
Bellen Stefke
Appeltants Dirk
De Venter Werner
Eyletten Florent
Fets Johnny
Luyckx Daniël
Maris Frank
Mollu Kristof
Morren Etienne
Petré Yves
Preuveneers Gino
Raymakers Sigi
Reniers Martine
Schuyten Monique
Sterkendries Paul
Vanhoofstat Marijke
Veulemans Koen

-

Willems Daniël
Willems Marlies
Wouters Heidi

Dat volgende 18 kandidaturen werden ontvangen voor leden van de jeugdraad:
-

Janssens Nele
Irina Denil
Buttiens Astrid
Roofthooft Andreas
Peers Sarah
Lowies Lisa
Decatte Michiel
Huybrechts Mathias
Smets Joni
Happaerts Jaro
De Venter Werner
Vandeput Joris
Reniers Kelly
Schurmans Laura
Hendrickx Thomas
Blockx Glenn
Vankerkhove Debby
Braem Andy

Dat volgende 28 kandidaturen werden ontvangen voor leden van de sportraad:
-

Francen Ben
Eyletten Kristof
Mans Leen
Roosen Heidi
Chantrain Jeroen
Fets Johnny
Smets Mark
Merckx Walter
Vandeloock Georges
Trekels Micheline
Grossen Carla
Avermaete Hilde
Schuyten Kristina
Peetermans Stan
De Kempeneer Judith
Coppers André
Roels Wim
Vandermeulen Patrick
Massart Joke
Scheys Prosper
Noé Jurgen
Beelen Melissa
Veulemans Koen

-

Torbeyns Caroline
Mollu Kristof
Vander Velpen Michel
Francen Paul
Braem Andy

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.

BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van de samenstelling van de diverse adviesraden.
Artikel 2. De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van de politieke fracties in de
middenstandsraad.
kennisname
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

OMGEVING: RUIMTELIJKE ORDENING & MILIEU
11) Jaarverslag en financieel verslag 2018 IGS Hartje Hageland
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
De stuurgroep van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ keurde in de zitting van 23 april
2019 het jaarverslag 2018 van IGS Hartje Hageland goed.
Het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ keurde in de zitting van 23
april 2019 het financieel verslag 2018 van IGS Hartje Hageland goed.
In het jaarverslag staan de gerealiseerde activiteiten beschreven zoals opgenomen in het
subsidiedossier van Wonen Vlaanderen. De basisactiviteiten werden volledig uitgevoerd. De
aanvullende activiteiten werden grotendeels gerealiseerd.
Uit het financieel verslag blijkt dat er meer opbrengsten zijn dan uitgaven. De reden hiervoor
is:
- De personeelsuitgaven zijn lager dan begroot. Langdurige afwezige
personeelsleden zijn slechts deels vervangen. Bovendien zijn de personeelskosten
van de vervangers goedkoper.
- Meer subsidies ontvangen dan voorzien. Tegenover de realisatie van
basisactiviteiten en aanvullende activiteiten staat een subsidiebedrag van Wonen
Vlaanderen. Voor de aanvullende subsidie werd 80% van de basissubsidie
aangevraagd, terwijl in de begroting slechts met 60% rekening werd gehouden. Dit
was voor het geval dat er aanvullende activiteiten niet gerealiseerd zouden worden.
De niet gerealiseerde activiteiten worden door Wonen Vlaanderen verrekend in
2019.

De resterende financiële middelen worden aangewend voor de verrekening van Wonen
Vlaanderen in 2019 en de opbouw van een sociaal passief.
Conform de statuten van de intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Hartje Hageland’ dient
de gemeenteraad kennis te nemen van het jaarverslag 2018 met bijhorend financieel verslag
2018.
Juridisch kader
Het decreet van 22 december 2017 over het Lokaal Bestuur.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van projecten
ter ondersteuning van het lokale woonbeleid.
Het ministerieel besluit van 17 oktober 2017 houdende de toekenning van subsidies aan de
interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ voor de periode 2018-2019.
Het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2017 tot goedkeuring van het subsidiedossier
2015-2017 van Hartje Hageland.
De beslissing van de bestendige deputatie van de Provincie Vlaams Brabant van 12 juli 2018
houdende de toekenning van subsidies aan Hartje Hageland.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad neemt kennis van het jaarverslag 2018 en het financieel verslag
2018 van het IGS Hartje Hageland.
kennisname
Schepen Niels Willems geeft toelichting. Hartje Hageland sluit 2018 positief af vnl. door lagere
personeelsuitgaven. Het overschot van 58 000 euro zal binnen Hartje Hageland gehouden
worden als buffer en om ev. teveel ontvangen subsidies terug te kunnen betalen.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

12) Addendum 1 aan de statuten van Hartje Hageland betreffende ICT gebruik en
informatieveiligheid en bijlage aan addendum 1 over het policy gebruik informatie
en communicatiemiddelen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
In het kader van de bovengenoemde wetgevingen is het nodig om de statuten van Hartje
Hageland van 2 mei 2017 aan te passen inzake ICT gebruik en informatieveiligheid.
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Hartje Hageland werd opgericht in 2008 tussen
verschillende gemeenten ter ondersteuning van het lokale woonbeleid overeenkomstig het
besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Hartje Hageland werd vernieuwd in 2017
overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring
van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid.
Er is een verplichting inzake de aanstelling van veiligheidsconsulent voor de interlokale
vereniging Hartje Hageland overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei
2009 betreffende veiligheidsconsulenten en artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008
betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer.
Het beheerscomité van IGS Hartje Hageland gaf in de zitting van 6 maart 2018 haar akkoord
om een informatieveiligheidsplan op te maken en om een functionaris gegevensbescherming
aan te stellen.
Er werd een functionaris gegevensbescherming aangesteld via collegebeslissing van de
beherende gemeente Tielt-Winge in naam van het beheerscomité van Hartje Hageland op 22
mei 2018.
In mei 2016 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De
verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens
bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al
dan niet betaald wordt voor diensten of producten.
Het addendum 1 aan de statuten van Hartje Hageland betreffende ICT gebruik en
informatieveiligheid en de bijlage aan Addendum 1 over de het policy gebruik informatie en
communicatiemiddelen werden goedgekeurd door het beheerscomité van IGS Hartje
Hageland in de zitting van 23 april 2019.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
Decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer
Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende veiligheidsconsulenten
Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

BESLUIT
Artikel 1: het Addendum 1 aan de statuten van Hartje Hageland betreffende ICT gebruik en
informatieveiligheid wordt goedgekeurd.
Artikel 2: bijlage aan Addendum 1 aan de statuten van IGS Hartje Hageland betreffende ICT
gebruik en informatieveiligheid over de het policy gebruik informatie en communicatiemiddelen
wordt goedgekeurd.
goedgekeurd
Schepen Niels Willems licht toe dat deze aanpassing het gevolg is van de inwerkingtreding
van de Algemene Verordening Gegevensverwerking en de aldus gewijzigde privacywetgeving.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

13) Oprichten van de interlokale vereniging met statutaire draagkracht Hartje Hageland
Oost
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Vanaf 2007 stimuleert de Vlaamse overheid om interlokale verenigingen op te richten ter
ondersteuning van het lokale woonbeleid. De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek, Kortenaken
en Tielt-Winge richtte in 2008 het intergemeentelijk samenwerkingsproject ‘Hartje Hageland’
op. Deze samenwerkingsovereenkomst werd opgericht voor de periode 1 januari 2009 tot en
met 31 december 2017.
Eind 2016 besloot de Vlaamse regering om de samenwerkingsverbanden verder te
ondersteunen. Dit na een positief onderzoeksrapport over de samenwerkingsverbanden voor
lokaal woonbeleid opgemaakt door het Steunpunt Wonen. De Vlaamse regering voorzag een
overgangsmaatregel tot 2020. Nadien zouden zij zich engageren voor een nieuw
subsidiekader dat gelijklopend is met de beleids-en beheerscyclus van de gemeenten. In 2017
besloten de deelnemende gemeenten om de samenwerkingsovereenkomst met Hartje
Hageland te vernieuwen voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. De
gemeente Lubbeek trad toe tot dit samenwerkingsverband.
De intergemeentelijke samenwerkingsprojecten voor het lokaal woonbeleid worden verder
ondersteunt voor de periode 2020-2025. Om het maximale aan subsidiering te verwerven, is
het wenselijk om Hartje Hageland op te delen in twee samenwerkingsverbanden. Daarom
besliste het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ tijdens de zitting
van 13 mei 2019 om de huidige vereniging Hartje Hageland stop te zetten op 31 december
2019 en deze te vervangen door twee interlokale verenigingen met statutaire draagkracht nl.
Hartje Hageland Oost en Hartje Hageland West. De gemeenten Bekkevoort, Glabbeek en
Kortenaken werken samen in OOST en Bekkevoort werd aangeduid als beherende gemeente.
De gemeenten Lubbeek en Tielt-Winge werken samen in West en Tielt-Winge werd aangeduid
als beherende gemeente.
De gemeenten krijgen taken opgelegd omtrent het lokale woonbeleid. Deze worden
beschreven in het decreet van de Vlaamse Wooncode en nieuwe besluit lokale woonbeleid
van de Vlaamse Regering. Gemeenten die een samenwerkingsverband oprichten om deze
taken uit te voeren, kunnen een subsidie aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ heeft tijdens de zitting van
13 mei 2019 beslist om Hartje Hageland op te delen in Hartje Hageland Oost en Hartje
Hageland West. Zo kunnen er meer subsidies bekomen worden van andere
overheidsinstellingen en kunnen de bijdrage van de gemeenten verlaagd worden.
Het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ heeft tijdens de zitting van
13 mei 2019 de statuten voor de intergemeentelijke vereniging ‘Hartje Hageland Oost’ en de
statuten voor de intergemeentelijke vereniging ‘Hartje Hageland West’ goedgekeurd.
Uiterlijk op 30 juni 2019 moeten de nieuwe subsidieaanvragen bij Wonen Vlaanderen
ingediend worden om de woonbeleidsprojecten verder te zetten. Om een aanvraagdossier te
kunnen indienen moet de oprichting van de interlokale vereniging met statutaire draagkracht
worden goedgekeurd door de gemeenteraad.
Juridisch kader
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende de subsidiëring van
projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid gewijzigd bij BVR van 10 december
2010.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende de subsidiëring van
intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. Dit besluit verving
het besluit van 21 september 2007.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 houdende het lokaal woonbeleid.
Dit besluit regelt tevens de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid en dit besluit vervangt het besluit van 8 juli 2016.
Financiële aspecten
De kredieten voor personeels-en werkingskosten van het woonbeleidsproject ‘Hartje
Hageland’ voor de periode 2020-2025 moeten ingeschreven worden in de begroting van de
deelnemende gemeenten.
Bij het berekenen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten werd rekening gehouden
met een Vlaamse subsidie en een provinciale subsidie.
BESLUIT
Artikel 1: De gemeenteraad gaat akkoord met de stopzetting van de interlokale vereniging
‘Hartje Hageland’ op 31 december 2019.
Artikel 2: De gemeenteraad neemt deel aan de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland Oost’
voor de vorming van een regionaal samenwerkingsverband inzake woonbeleid;
Artikel 3: De overeenkomst en de statuten van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland
Oost’, zoals bijgevoegd bij onderhavige beslissing en er integraal deel van uitmakend, worden
goedgekeurd.

goedgekeurd
Schepen Niels Willems licht toe dat de opsplitsing van Hartje Hageland financieel voordeliger
zal zijn. De bijdrage kan met 20 000 euro dalen door extra subsidies van Vlaanderen.
Hartje Hageland in zijn huidige vorm stopt per 31.12.2019 en gaat over in de 2 nieuwe
entiteiten.
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

14) Subsidieaanvraag Hartje Hageland Oost periode 2020-2025
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
De Vlaamse Overheid en de provinciale overheid subsidieert interlokale verenigingen ter
ondersteuning van het lokale woonbeleid. De gemeente trad toe tot de interlokale vereniging
‘Hartje Hageland’. De vereniging verkreeg subsidies vanaf 1 januari 2009 tot 31 december
2019. De Vlaamse regering heeft besloten om intergemeentelijke samenwerkingsprojecten
rond het lokaal woonbeleid veder te ondersteunen voor de periode 2020-2025. Om het
maximale aan subsidiering te krijgen werd de huidige interlokale vereniging opgedeeld in
Hartje Hageland Oost en Hartje Hageland West.
Er is een nieuw Vlaams subsidiebesluit voor de subsidiëring van projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid. Er kan een subsidie bekomen worden voor de periode 2020-2025;
Het nieuwe Vlaamse subsidiebesluit voorziet een basissubsidie die afhankelijk is van het
aantal participerende gemeenten, het aantal huishoudens, het aantal gemeenten zonder IGSverleden en het aantal gemeenten met minder dan 5000 huishoudens. Hiertegenover staat dat
er verplichte activiteiten uitgevoerd moeten worden met name zorgen voor een divers en
betaalbaar woonaanbod, werken aan de kwaliteit van het woonpatrimonium en het
informeren/adviseren/begeleiden van inwoners met woonvragen. Daarnaast kan de
basissubsidie aangevuld worden met een aanvullende subsidie mits de uitvoering van
bijkomende activiteiten.
De provincie Vlaams-Brabant voorziet een subsidiebedrag gelijk aan 65% van het basisbedrag
van Vlaanderen. De goedkeuring door de bestendige deputatie wordt eerstdaags verwacht.
Het beheerscomité van de interlokale vereniging ‘Hartje Hageland’ keurde in de zitting van 13
mei 2019 de subsidieaanvraag voor de intergemeentelijke vereniging Hartje Hageland Oost
2020-2025 met bijhorende financiële kostenraming goed.
Uiterlijk op 30 juni 2019 moet een nieuwe subsidieaanvraag ingediend worden om het
woonbeleidsproject ‘Hartje Hageland Oost’ verder te zetten.
Via deelname aan de intergemeentelijke vereniging ‘Hartje Hageland Oost’ én de goedkeuring
van bijhorende statuten verklaard de gemeenteraad zich akkoord met de inhoud van het
Besluit van de Vlaamse regering van 16 november 2018 houdende het Lokale Woonbeleid en
verbindt zich tot het naleven en het uitvoeren van de bepalingen hiervan.

Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 houdende het lokaal woonbeleid.
Dit besluit regelt tevens de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid.
De gemeenteraadbeslissing van 27 juni 2019 betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging met statutaire draagkracht ‘Hartje Hageland Oost’ voor de vorming van een
regionaal samenwerkingsverband inzake woonbeleid.
Financiële aspecten
De kredieten voor personeels-en werkingskosten van het woonbeleidsproject ‘Hartje
Hageland’ voor de periode 2020-2025 moeten ingeschreven worden in de begroting van de
deelnemende gemeenten.
Bij het berekenen van de bijdragen van de deelnemende gemeenten werd rekening gehouden
met een Vlaamse subsidie en een provinciale subsidie.
BESLUIT
Artikel 1. De subsidieaanvraag, in kader van het BVR van 16 november 2018, voor de
intergemeentelijke vereniging Hartje Hageland Oost en bijhorende financiële kostenraming
voor de periode 2020-2025 worden goedgekeurd.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

15) Gemeentelijke vertegenwoordiging bij het beheerscomité en de stuurgroep van
Hartje Hageland
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Stefke Bellen

Bevoegd schepen: Niels Willems

Feitelijke context
Via deelname aan de intergemeentelijke vereniging ‘Hartje Hageland Oost’ én de goedkeuring
van bijhorende staturen verklaart de gemeenteraad zich akkoord met het afvaardigen van
leden voor het beheerscomité en de stuurgroep van Hartje Hageland Oost.
De statuten van ‘Hartje Hageland Oost’ vermeldt dat elke deelnemende gemeente twee
stemgerechtigde
afvaardigden voor het beheerscomité moet aanduiden. Deze
afgevaardigden moeten steeds burgemeester, schepen of gemeenteraadslid zijn, bij voorkeur
de schepen bevoegd voor het beleidsdomein wonen of ruimtelijke ordening.
De deelnemende gemeenten dienen eveneens twee plaatsvervangende afgevaardigden aan
te duiden, die de effectieve afgevaardigde vervangt bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.
Deze hoeven niet expliciet gemeenteraadslid te zijn.
De stemgerechtigde afgevaardigden van het beheerscomité zijn tevens de stemgerechtigde
afgevaardigden van de stuurgroep. De plaatsvervangers van het beheerscomité zijn tevens
de plaatsvervangers van de stuurgroep.

Alle mandaten vallen samen met de duur van de gemeentelijke zittingsperiode (legislatuur). In
elk geval worden de mandaten bij het beheerscomité beëindigd op de eerste vergadering van
de gemeenteraad die volgt na de installatie van de nieuwe gemeenteraad.
Gelet op de tot 24 juni 2019 te 12:00 uur bij het college / gemeentesecretariaat schriftelijk (of
via mail) binnen gekomen kandidaatstellingen.
Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 19 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Glenn Blockx; de uitslag is als volgt:
Niels Willems(effectief): 19 ja
0 neen
Guy Vandebergh (plaatsvervanger) : 15 ja
4 neen
Michel Vander Velpen (effectief): 19 ja
0 neen
Annita Vandebroeck (plaatsvervanger): 19 ja
0 neen
Juridisch kader
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Het Besluit van de Vlaamse Regering van 16 november 2018 houdende het lokaal woonbeleid.
Dit besluit regelt tevens de subsidiëring van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning
van het lokaal woonbeleid.
De gemeenteraadbeslissing van 27 juni 2019 betreffende de oprichting van de interlokale
vereniging met statutaire draagkracht ‘Hartje Hageland Oost’ voor de vorming van een
regionaal samenwerkingsverband inzake woonbeleid.
BESLUIT
Artikel 1:
Worden aangeduid als vertegenwoordiger:
-

effectief lid Niels Willems, plaatsvervanger Guy Vandebergh;
effectief lid Michel Vander Velpen, plaatsvervanger Annita Vandebroeck.

Artikel 2: De afgevaardigden worden aangeduid voor de periode van 5 jaar, te beginnen op 1
januari 2020 om te eindigen bij het einde van de huidige gemeentelijke zittingsperiode.

goedgekeurd
Stemresultaat:
Niels Willems (effectief): 19 ja en 0 neen
Guy Vandebergh (plaatsvervanger) : 15 ja en 4 neen
Michel Vander Velpen (effectief): 19 ja en 0 neen
Annita Vandebroeck (plaatsvervanger): 19 ja en 0 neen

SECRETARIAAT
16) Aanstellen vertegenwoordiger prov. managementcomité PDPO
Feitelijke context
Gelet op de oproep aangaande het aanduiden van een gemeentelijk vertegenwoordiger voor
het provinciaal managementcomité PDPO;
Overwegende dat het PDPO op niveau van de provincie instaat voor de verdeling van
middelen voor plattelandsprojecten;
Gelet op de voordracht vanuit het schepencollege;
Overwegende dat volgende kandidaturen werden ontvangen:
•

Als effectief lid: Kristof Mollu

Overwegende dat er wordt overgegaan tot geheime stemming. Er worden 19 stembrieven
aangetroffen in de stembus. De telling wordt uitgevoerd door de twee jongste raadsleden
mevrouw Laura Schurmans en de heer Glenn Blockx; de uitslag is als volgt:
Kristof Mollu: 19 ja
0 neen
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
BESLUIT
Artikel 1. De gemeenteraad beslist Kristof Mollu, schepen, aan te stellen als effectief
afgevaardigde in het provinciaal managementcomité PDPO voor de huidige legislatuur.
Artikel 2. Deze beslissing wordt onderworpen aan het algemeen toezicht en een afschrift
wordt gezonden naar het provinciaal managementcomité PDPO.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

17) Mandateren vertegenwoordiger intercommunale Igo Leuven - statutaire algemene
vergadering 28.06.2019.
Feitelijke context
Gelet op het decreet van 22 december 2017 houdende het lokaal bestuur;
Overwegende dat de gemeente Kortenaken besliste akkoord te gaan met de oprichting van
en deelname aan de dienstverlenende vereniging IGO.
Gelet op de oprichting van de dienstverlenende vereniging IGO op 10 maart 2004, die als
rechtsopvolger optreedt van de vzw IGO Leuven.
Gelet op de agenda van de algemene vergadering van 28 juni 2019 van de intergemeentelijke
vereniging “IGO”, die de volgende punten omvat:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Goedkeuring verslag 29.03.2019
Goedkeuring jaarrekening 2019
Goedkeuring jaarverslag 2019
Goedkeuring toetreding nieuwe leden
•
Politiezone Voer en Dijle
•
Ecowerf
•
Interleuven
Goedkeuring aanvullende voordrachten algemeen comité IGO
•
OCMW Glabbeek: Jonas Vangroenendael
•
OCMW Tremelo: Diane Willems
•
Gemeente Boortmeerbeek: Hans Crol
•
OCMW Boortmeerbeek: Remi Serranne
Varia

Overwegende dat voor de gemeente Michel Vander Velpen werd aangeduid als
vertegenwoordiger;
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (hierna
kortweg “DIS”).
BESLUIT
Artikel 1.
De agenda van de algemene vergadering van 28 juni
intergemeentelijke vereniging IGO wordt goedgekeurd.

2019 van de

Artikel 2. Beslist om de heer Michel Vander Velpen, voorzitter gemeenteraad, af te vaardigen
voor de algemene vergadering van 28 juni 2019. De heer Michel Vander
Velpen krijgt het mandaat de agendapunten van de statutaire algemene vergadering
goed te keuren.
goedgekeurd
Stemresultaat: aangenomen, met algemeenheid van stemmen.

18) Vragen.
De gemeenteraad behandelt de vragen van de diverse gemeenteraadsleden.
Na dit punt schorst de voorzitter van de gemeenteraad de zitting. De voorzitter opent de
openbare zitting van OCMW-raad.
kennisname
Raadslid Paul Francen wenst te bemerken dat er op korte termijn twee ongevallen hebben
plaatsgevonden ter hoogte van de tractorsluis in de Grootveldstraat te Hoeleden. Raadslid
Paul Francen vraagt om inzake actie te ondernemen, waarmee hij zeker niet wil aandringen
op het weghalen van de tractorsluizen. De vraag wordt gesteld om een actie te ondernemen
met het oog op het beter zichtbaar maken van de tractorsluis. In het verleden werd de
tractorsluis al in een andere kleur geschilderd maar dit bleke geen afdoende oplossing te zijn.
Schepen Kristof Mollu antwoordt dat hij deze vraag zal doorgeven aan de technische dienst
en zal bekijken wat hieraan gedaan kan worden.
Raadslid Paul Francen bemerkt dat hij verwacht had in deze gemeenteraad een motie met
oog op ondersteuning platteland te behandelen, quod non. De mobiscore is immers
momenteel een hot item. Hij vraagt toch om de nodige aandacht te schenken aan dit
onderwerp. De burgemeester Stefaan Devos wijst op de Resolutie Open Ruimte die werd
goedgekeurd door de gemeenteraad op 9 mei 2019. Deze resolutie omvat dezelfde
bekommernissen, met uitzondering van de mobiscore. Schepen Kristof Mollu reageert dat hij
en de burgemeester Stefaan Devos vanuit CD&V hieromtrent weldra een onderhoud hebben.
Er wordt gevraagd dat alle partijen dit item zouden aankaarten. Iedereen is het er over eens
dat er meer geld moet gaan naar de plattelandsgemeenten.
Raadslid Patrick Vandijck vraagt naar een stand van zaken voor de werken in de
Doddelbergstraat. Schepen Kristof Mollu reageert dat deze werken reeds gestart zijn
(weliswaar nog niet aan de weg zelf). Het werd niet opportuun geacht de werken aan de weg
nog op te starten zo net voor het bouwverlof. Doordat het een werfzone betreft, zullen de
omleidingen bijgevolg behouden blijven. Besluitend wordt door raadslid Patrick Vandijck de
vraag gesteld of er meer gecommuniceerd zou kunnen worden naar de inwoners omtrent de
werkzaamheden en bijhorende omleidingen. Schepen Kristof Mollu antwoordt dat hij gevraagd
heeft dat voormelde in de volgende nieuwsbrief van Aquafin wordt opgenomen. Op de
geruchten dat de aannemer failliet zou zijn, antwoordt schepen Mollu dat de aannemer bezig
is met de werkzaamheden aan de Doddelbergstraat er bij ons weten geen sprake is van een
faillissement.
Raadslid André Alles vraagt naar een stand van zaken in het dossier van de aanbesteding
voor een brouwer. Schepen Niels Willems antwoordt dat dit dossier heden in behandeling is
en dat er een periode van stand-still is waarin er geen beslissing van het schepencollege
inzake gecommuniceerd kan worden. De volgende gemeenteraad wordt hier zeker op terug
gekomen.

Voor de notulen,
De Algemeen Directeur

De Voorzitter

Dominique Hayen

Michel Vander Velpen

